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การแกเจาของ 
 

มนุษยเราและศาสนาทั้งสองอยางนี้สําคัญดวยกัน เมื่อประกบกันเขาแลวก็ยิ่ง
เปนความสําคัญมาก ถาขาดอยางใดอยางหนึ่งเสีย เปนตนวามีแตคนเฉย ๆ ไมมีเครื่อง
ประดับใหเปนความสําคัญของคน คนก็หาความสําคัญไมได คนเราจึงไมใชจะสําคัญ
เพราะเกิดขึ้นมาเปนคนแลวเทานั้น ยังตองมีเครื่องประกอบอีกมากมาย เฉพาะอยางยิ่ง
ก็คือศีลธรรมเปนเครื่องประกอบเปนเครื่องประดับ สงเสริมใหมนุษยเรามีคุณคา และมี
ความสําคัญขึ้นมากโดยลําดับลําดา มรรยาท จริยะความประพฤติและปฏิบัติเปนผูมีกฏ
มีระเบียบมีขอบังคับตนเอง นี่ลวนแลวแตเปนเครื่องเสริมคุณคาของเราใหเดน แมคน
อื่นเขาจะไมเห็นเดน แตเราก็รูสึกเดนในเรา หาที่ตําหนิตนไมได 
 ทานวา นัตถิ โลเก รโห นาม ที่ลับไมมีในโลกนั้นก็ไดแกเรานี่ เราทําตัวของเรา
ใหดีเถอะ จะปดไวเทาไรก็ไมอยู ตองทราบดวยกันทั้งนั้น และทําชั่วอีกเหมือนกันก็
กระจายไดเชนเดียวกัน คุณคาจึงอยูที่การประพฤติของเรา ไมวาที่แจงที่ลับ นี่เปน
เครื่องเสริม เชนอยางพระนี้ก็เหมือนกัน บวชออกจากโบสถมาวาจะศักดิ์สิทธิ์วิเศษที
เดียวก็ไมใช เพศนี้เปนเครื่องประกาศตนใหตัวของตัวทราบดวยวา เวลานี้เราเปนนัก
บวชแลว นักบวชจะตองเวนอะไร ๆ ประกอบอะไร ใหรูหนาที่ของตนเอง จากนั้นไปก็
ปฏิบัติหรือทําหนาที่ตามเพศของตน นั่นละจะมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยลําดับ ถามา
ทําลายตัวเองดวยการทําลายกฏขอบังคับหลักธรรมหลักวินัยนี้ก็เหลวแหลกใชไมได หา
คุณคาไมไดพระองคนั้น เขาไมเล่ือมใส ไมวาแตเจาของตําหนิเจาของไดเลย แมคนอื่น
เขายังไมเล่ือมใสดวย กราบไมลง เล่ือมใสไมลง เชื่อไมได เพราะตัวเองก็เชื่อตัวเองไม
ได จะใหคนอื่นมาเชื่อไดยังไง เจาของไมมีความเคารพเลื่อมใสเจาของได คนอื่นเขาก็
ไมเคารพเลื่อมใส เจาของมีทางตําหนิเจาของไดมากนอยเพียงไร คนอื่นเขาก็มีทาง
ตําหนิเจาของไดมากนอยเพียงนั้นแหละ เร่ืองเปนอยางนั้น 
 เพราะฉะนั้นการประพฤติจึงเปนของสําคัญมาก การประพฤตินี้ถาเราไมมีเครื่อง
มือ ไมมีหลักวิชาไดศึกษาเลาเรียนมา เราก็ไมเขาใจวาจะปฏิบัติตัวอยางไร เพราะฉะนั้น
ศาสนาจึงเปนหลักวิชาที่สําคัญมาก เปนแนวทางที่ดีมากควรนํามาประพฤติปฏิบัติ 
 ผูชายเราก็อยาไปเที่ยวเกะกะระรานผูหญิงคนนั้นแมอีหนูคนนี้ ไมใชแมอีหนูเรา
แลวนั่นตองระวังใหดี ผูชายเรามักมาเสียอํานาจตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นจึงตองเสริม
อํานาจของเราใหดีตรงนี้นะ อยาไปเกี่ยวเกะกะ อยาไปเที่ยวเลอะๆ เทอะ ๆ ซอกแซก



ซิกแซ็กตามซอกตามมุมตามโรงลิเกละครระบํารําโป หรือระบํารําบา หรืออะไรก็ไมรู
แหละ ใหระวังตรงนี้ใหดี นี่ละผูชายเราเสียศักดิ์ศรีตรงนี้ 
 ผูหญิงก็เหมือนกัน ถาประพฤติตัวอยางนั้นแลวก็เสียศักดิ์ศรี กุลสตรีหายหมด
ไมมีเหลือเลย ที่เหลือก็เหลือแตทางภาคอีสานเขาเรียก ภาษา……เดือน ๙ คือมันหอน
อึกทึกครึกโครม เวลานั้นมันคึกคะนอง ตัวไหนก็ตามไมมีบานมีเรือนเลย ว่ิงหากัน
ประสานกันวุนไปหมด ตัวผูว่ิงหาตัวเมีย ตัวเมียวิ่งหาตัวผู ไมทราบวาบานใครตอบาน
ใครวิ่งประสานกันไดหมด คนคึกคนคะนองยิ่งรายกวานั้น เพราะฉะนั้นจึงตองระวังให
มาก ส่ิงนี้เปนสิ่งที่บ่ันทอนทั้งหญิงทั้งชายทําใหเสียไป ถาตางคนตางประพฤติปฏิบัติตัว
ใหดีตามหลักธรรมที่ทานสอนไวแลว จะเปนผูมีศักดิ์ศรีดีงาม แมในครอบครัวก็รมเย็น 
ไมมีอะไรจะรมเย็นยิ่งกวาครอบครัวของเราที่มีศีลมีธรรม 
 วัดนี่ก็เหมือนกัน มีแตวัดเฉย ๆ พระปฏิบัติตัวเหลว ๆ แหลก ๆ ใชไมไดอีก
เชนกัน ตองปฏิบัติตัวใหสมศักดิ์ศรีของพระ หลักธรรมหลักวินัยมีอยางไรนั้นแลคือ
ศักดิ์ศรีของพระ นั้นแลคืออํานาจของพระ นั้นแลคือเครื่องประดับของพระ จะตอง
ประพฤติตัวใหเรียบรอยไปตามหลักนั้น จะเปนความสวยงามสงาราศีองอาจกลาหาญ 
ไมวาในชุมนุมชน ไมวาอยูคนเดียว ไมวาอยูที่ไหน แมในปาในเขาจะนากลัวขนาดไหนก็
ตาม คนที่มีธรรมมีศีลบริสุทธิ์แลวจะไมกลัว ตายก็ไมกลัว เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติ
กรรมฐานทานถึงชอบอยูในปา ลึกเทาไรทานก็ไมกลัว เพราะทานเชื่อในธรรมที่มีภายใน
ใจของทาน ธรรมจึงเปนของสําคัญมาก ทําคนใหมีความสงาผาเผยองอาจกลาหาญทั้ง
ปจจุบันและอนาคตดวย ตายก็ไมไปตกนรกแหละคนมีธรรม มันแนใจขนาดนั้น 
 วันนี้เปนวันพระ ปกติวัดนี้มีคนมากเสมอ วันพระก็มาก วันเสารก็มาก วัน
อาทิตยก็มาก ถาพูดถึงเร่ืองมาก มากขึ้นโดยลําดับ แตกําลังของเราลดลง ๆ ไมสมดุล
กัน รูสึกวาเหน่ือยทุกวันนี้ ทั้งผูที่ฉุดลากออกไปนอกวัดก็มี เขามาหาไมพบก็มี อยางนี้
ละยุงอยูตลอด เพราะฉะนั้นเราจึงใหชื่อมันโดยหลักธรรมชาติ ตั้งแตหนุมฟออยูนั้นเขา
เรียกมหาบัว อูย เขาเรียกมหาบัวนี้ภูมิใจนะ ผึ่งผายเหมือนบา มหาบัวเปนบายังไมรูตัว
ตอนนั้น แตตอนแกมานี้ก็เปนบาอีกแบบหนึ่ง มันคนละบานะตัวมหาบัวองคเดียวนั่น
ละ พอหลังจากนั้นมาก็เล่ือนยศมาเปนหลวงตาบัว เขาก็มายุงกับหลวงตาบัว หรือหลวง
ตาบัวไปยุงกับเขาก็ไมรูแหละนะ เพราะตางคนตางยุงกัน เลยกลายเปนหลวงตายุงขึ้น
มา พอออกจากหลวงตายุงแลวก็กลายเปนหลวงตาลากขึ้นมา เขาก็ลากไปโนนลากไปนี้
เร่ือยไป จนกระทั้งทุกวันนี้ยังอยูในตําแหนงหลวงตาลากนะ ใครจะเรียกหลวงตาลากก็
ไดเราก็ไมโกรธเขา 



 นั่นละการวินิจฉัยใครครวญ การรบขาศึก เราจะไปรบในริมฝปากคนไมได เรา
ตองรบในความรูสึกของเรา อยางคร้ังพุทธกาลพระพุทธเจากับพระอานนทไปบิณฑบาต 
เขาไมพอใจเขาจางคนดุดาพระพุทธเจา วาไออูฐ ไอหัวโลนโกนคิ้วไอขอทาน นี่เราก็เห็น
แลวในตํารา พระอานนทเดือดรอนวุนวาย จะอาราธนาพระพุทธเจาใหเสด็จไปเมืองอื่น 
เมืองที่เขาไมวา เมืองที่เขาไมตําหนิติเตียนพระพุทธเจาก็รับสั่งถามวา ถาไปเมืองนั้น
แลวเขาวาใหอีกจะทําอยางไรอานนท เราก็หลีกออกจากเมืองนั้น ถาเมืองนั้นเขาวาอยาง
นั้นอีกละจะไปไหน ไปไหนก็ถูกเขาวาอยางนั้น ๆ แลวจะไปไหน ที่สุดหาโลกอยูไมได 
 เพราะฉะนั้นจึงไมถูกตองที่จะหลบหลีกปลีกตัวออกไปจากขาศึก โดยวิธีการหนี
ไปเมืองนี้เมืองนั้นอยางนั้น นอกจากจะรูกันอยูภายในจิตใจ หลบหลีกอยูภายในจิตใจ
ในตัวเองนี้ ถาภายในตัวเองนี้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะปฏิบัติหรือตอสูกับมาร
ภายในจิตใจของตนเปนสําคัญไดแลว ภายนอกไมสําคัญอะไรนัก อยูที่ไหนก็อยูได ไป
ไหนไปไดทั้งนั้น นี่พระพุทธเจาทานวาอยางนั้น ทานจึงกลาวเปนบาลี แตเราจะแปลเอา
เปนความยอ ๆ วา ดูกอนอานนท เรานี่เปรียบเหมือนกับชางใหญตัวกาวเขาสูสงคราม 
คือแตกอนเขารบสงครามกันดวยชาง ไมไดรบดวยแบบทุกวันนี้นะ วาเรานี้เทากับชาง
ตัวใหญที่กาวเขาสูสงคราม ไมพร่ันพรึงในลูกศรซึ่งจะมาจากทิศตาง ๆ มีแตจะมุงหนา
ที่จะเขาสูแนวรบโดยถายเดียว ปราบปรามขาศึกใหแหลกเหลวไปดวยกําลังความ
สามารถของเราเทานั้น เราจะไปหาหวั่นไหวทางโนนหวั่นไหวทางนี้ไมได 
 อันนี้ก็เหมือนกัน ลูกศิษยตถาคตจะไปหลบอยูโนนวาที่นั่นเปนมาร และหลบ
จากนี่วาโนนเปนมาร วันยังค่ําจนกระทั่งถึงวันตาย เราจะไดหลบหลีกอยูอยางนั้นตลอด
เวลา เมื่อเปนเชนนั้นก็เปนเหมือนหมาขี้เร้ือน คันตรงนี้เกาแลววิ่งไปโนนวาจะหายคัน 
ว่ิงไปโนนก็ไปเกาอยูโนนอีกหาที่ส้ินสุดไมได เพราะความคันอยูที่เนื้อที่หนังของมัน ถา
หากวาหายจากโรคเรื้อนแลว มันก็ไมคันมันก็ไมเกา อยูที่ไหนก็อยูสะดวกสบาย อันนี้
โรคเรื้อนที่ทําใหเราคันทําใหเราเกาอยูในหัวใจของเรา ใหแกที่หัวใจของเราซิ เขาวาให
เรายังไง เอาคําวาของเขามาวินิจฉัยใหไดเหตุไดผล ถาเราหัวโลนจริง ๆ ก็เอาเขาพูดถูก
ตองแลวนี่ ตองยอมใหเขาซิ ก็เรามาเปนผูยอมรับความถูกตองนี่นะ เร่ืองก็ไมมี 
 นี่ละการแกเจาของ ใหแกที่หัวใจของเจาของ เขาวาดีก็ตาม จิตของเราจะแย็บ
ออกรับอยางไรบาง เขาวาเราชั่ว จิตของเราจะแย็บออกไป ปรุงขึ้นมาหลอกเจาของวายัง
ไงบาง เขาวาผานไปแลวลมปากเขา เขาวาดีก็ผานไปแลว ลมปากเขา เขาวาเราชั่ว ลม
ปากนั้นผานไปแลว แตลมของสังขารที่ปรุงอยูภายในใจนี้ไมผานความยึดมั่นถือมั่น
ความสําคัญมันจะยึดไวอยูตรงนี้ แลวจะเผาเราตรงนี้ดวยการครุนคิดยุงเหยิงวุนวายอยู
นั้น 



 สุดทายก็วาคนนี้ไมดีคนนี้ไมดี ตัวเองผูคิดผูยุงเหยิงวุนวาย ผูกอไฟเผาเจาของ
นั้นไมไดคิดเลยวาดีหรือไมดี นี่ละ คนเราแกตรงนี้ไมได เพราะฉะนั้น จึงไปหาตําหนิ
ตรงโนนตรงนี้ยุงไปหมด ถาลงแกตรงนี้ตกไปแลว อยูไหนอยูไดหมดนั่นแหละ แต
กิริยาที่จะตอบรับคนหนักเบามากนอยนั้นเปนธรรมดา สวนภายในจิตของเราจะไมติด
เราเองหนึ่ง ไมติดอารมณที่มาเกี่ยวของกับเราหน่ึง ไมติดคนนั้นหนึ่ง ไมติดลมปากคน
นั้นหนึ่ง ไมติดอะไรทั้งนั้น นั่นจึงเรียกวาผูปฏิบัติ ตองแกไขอยางนี้ซิแกไขเจาของ 
 ไปหาแกไขอะไรภายนอก แกไขคนนั้นแกไขคนนี้ ไปหลีกคนนั้นไปหลีกคนนี้ จะ
หลีกไปไหน หลีกคนนี้ก็โดนคนนั้น หลีกคนนั้นก็โดนคนนี้ หมดไมมีใครหลีกก็โดนเรา
อยูดี ๆ เพราะเราก็คนคนหนึ่ง ตองคิดอยางนั้นซินักปฏิบัติ ใหมันรอบซิ พระพุทธเจา
ไมไดสอนคนใหโงนี่นะ ออกจากเมืองน้ีไปอยูเมืองน้ัน เหมือนอยางพระอานนททูลพระ
พุทธเจาใหไปหาอยูเมืองโนนเมืองนี้ เขาจะไมไดดุไมไดดา พระพุทธเจาวาเราไมไป ไป
ที่ไหนเขาก็มีปากเหมือนกัน วาไดเหมือนกัน นี่วิธีปฏิบัติตนใหเปนอยางนั้น 
 วันนี้เปนวันพระนี่เราเคยพูดแลว วันโยมมีมากี่วัน วันโยมมีแตวันยุง ทีนี้ทานให
มีวันพระเพื่อใหระลึกวา วันนี้เปนวันประพฤติปฏิบัติธรรม อยางนอยไดระลึกถึงพระ
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ หรือไดมาใสบาตรใหทานก็ยังดี มากกวานั้นก็ใหไดรักษา
ศีล จะเปนศีล ๕ ก็ตาม ศีล ๘ ก็ตาม หรือไดภาวนาดวยก็ยิ่งดี ภาวนาคือการอบรมจิต
ใหสงบ เพราะตามธรรมดาของจิตจะหมุนตัวอยูอยางนี้ตลอดดวยความคิดปรุง สังขาร
แปลวาความปรุง ความคิดมันคิดขึ้นมาจากภายในใจ อันนี้ไมมีเวล่ําเวลาเลย โรงงาน
เขาเปดแลวเขายังมีวันปด แตโรงงานคือใจนี้ไมทราบเปดมาตั้งแตเมื่อไรไมเคยมีวันปด
เลย จึงตองอาศัยหลักธรรมคือสมาธิ การฝกหัดจิตของตนใหสงบนั้นแหละเรียกวาปด
โรงงานเสียบาง จะไดมีความสงบรมเย็น เหมือนอยางเขาพักงานแลวมาพักผอนนอน
หลับหรือรับประทานอาหาร ก็มีกําลังควรแกการงานอีกตอไป 
 ทีนี้จิตก็ใหพักเสียบาง งานของจิตคิดปรุงอยูทั้งวันทั้งคืน แมแตหลับยังละเมอ
เพอฝนไป นั้นก็คือความคิด ถาหากคนเราหลับสนิทจริง ๆ แลวจะไมฝน การฝนนั่นคือ
ความคิดปรุงภายในการหลับของตัวเอง ที่เรียกวาฝนสดคือคิดอยูเดี๋ยวนี้อยางพวกเรา
ทั้งหลายคิดนี่ มันฝนสด ๆ รอน ๆ อันนี้อยางหนึ่ง นี่มันยุง เพราะฉะน้ันจึงใหไดรับ
ความสงบบางในวันพระเชนนี้ ใหไดระลึกถึงกัน 
 พระพุทธเจาทรงฉลาดมาก มีความเมตตาตอสัตวโลกมาก ไดทรงทําความ
อุตสาหพยายามเต็มพระสติกําลังความสามารถของพระองคนั่นแล วิธีการใดที่โลกทั้ง
หลายจะไดรับความรมเย็นเปนสุข พระองคไมเห็นวาเปนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา 



เปนความลําบากลําบน ทรงอุตสาหพยายามดวยพระเมตตาลวน ๆ จนกระทั่งถึงวัน
ปรินิพพาน แมคืนจะปรินิพพานยังแสดงพระเมตตาอยางเต็มสวนใหเห็นชัดเจนอีก 
 ขณะนั้นมีสุภัททปริพาชกจะเขามาทูลถามปญหาเพราะทราบแลววาพระพุทธเจา
จะมาปรินิพพานในคืนวันนี้ จะไมมีเวล่ําเวลาเลยในการศึกษาธรรมะกับทาน ก็ตองรีบ
มา พอมาแลวก็ถูกพระอานนทกีดกันไมใหเขาเฝาดวยแสดงเหตุผลวาเวลานี้พระองค
กําลังประชวรหรือวาลําบากอยูมากแลว พระองคทรงทราบจึงเรียกพระอานนทมารับสั่ง
ถาม พระอานนทก็ทูลตามเรื่องวามีปริพาชกคนหนึ่งเขามาหา อยากมาทูลถามธรรมะ 
เออ ใหเขามา ๆ นั่นฟงซิ  เราที่มาปรินิพพานที่นี่ก็เพื่อคน ๆ นี้แหละคนหนึ่ง ใหเขามา
เดี๋ยวนี้ ๆ พอเขามาก็ถามถึงเร่ืองศาสนาตาง ๆ ศาสนาไหนก็วาศาสนาของตนดี 
ศาสนาอะไรก็วาศาสนาตนดี แลวความจริงเปนยังไง เออ อยาถามไปมากเลยเวล่ําเวลา
ของเราไมพอ เราจะพูดใหฟง ศาสนาใดมีมรรค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป จน
กระทั่งถึงสัมมาสมาธิ ศาสนานั้นเปนศาสนาที่สมบูรณ เปนศาสนาที่ดีแท แลวก็ใหคุณ
พูดงาย ๆ วาใหคุณเอาอันนี้ไปปฏิบัตินะ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปเรื่อยไป และ
พยายามทําเอาใหเต็มที่ในคืนวันนี้ แลวก็สอน พอสอนเสร็จแลวก็รับสั่งใหพระอานนท
บวชให เพื่อจะไดเปนปจฉิมสาวกองคสุดทายในคืนวันปรินิพพาน พระอานนทนําไป
บวชในเวลานั้น พอบวชแลวก็บําเพ็ญสมณธรรม ไดบรรลุธรรมเปนถึงขั้นพระอรหันต
ในคืนวันนั้นตรงกับวันพระองคปรินิพพานพอดี 
 นี่แสดงถึงพระเมตตาอันสุดสวนของพระพุทธเจา ไมทรงเห็นวา โอย เราลําบาก
มากแลว เราประกาศพระศาสนามาตั้ง ๔๕ ปนี้แลว ใหเราพักผอนบางเถอะ เวลานี้เรา
กําลังจะตาย อยามากวนเรานักเลย พระองคไมเห็นวา ถาหากจะวาก็มีแตหลวงตาบัวที่
ตัวเทาหนูแตกิเลสตัวเทา ๆ ภูเขานั่นแหละ ใครมาก็ดูเอา มาอะไรมาไมรูจักเวล่ําเวลา 
ดุเขาบาง นี่เปนคนละแบบนะ พระพุทธเจาเปนแบบหนึ่ง หลวงตาบัววาเปนลูกศิษย
พระพุทธเจาไปอีกแบบหนึ่งนะ ใครจึงรํ่าลือวาหลวงตาบัวนี่ดุมากที่สุดเลย ทําไมจะไมดุ
มากยังไง หลวงตาบัวจะตายก็ดุเอาซี พากันจําเอานะเรื่องอรรถเรื่องธรรมที่สอนนี้ พระ
องคทรงเมตตาขนาดนั้นละกับพวกเราทั้งหลายเรายกตัวอยางเพื่อหมายเอานี้ตางหาก
นะ 
 ธรรมที่สอนไว ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้ทานกลาวไวพอประมาณเทานั้น 
เหมือนกับยาแกโรคมี ๘๔,๐๐๐ ขนาน ความจริงถาเพียงเทานี้แลวจะไมทันกับโรค 
เพราะโรคมีหลายชนิดมีหลายประเภทในหลายบุคคลในหลายสัตว ยาจะมีเพียงจํานวน
นอย ๆ ไมพอ อันนี้กิเลสอยูภายในหัวใจของสัตวโลกมีจํานวนมากมายกายกองหลาย
แงหลายสันหลายคมมาก ธรรมะจะมีเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธนี้ไมพอกับความ



ตองการ ไมพอกับความจําเปนที่จะปราบปรามกิเลสตัณหา ซึ่งเปนโรคสําคัญอยูภายใน
จิตใจสัตวนั้นเลย จึงมีมากกวานั้น แตเห็นวาจะฟนเฝอเหลือกําลังที่จะจดจําเอาไดแก
พวกปุถุชนเราทั้งหลาย ทานจึงจดจารึกมาเพียง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานั้น นี้ลวน
แลวแตเปนยารักษาโรคภายในใจ 
 โรคกิเลสตัณหา โรคความโลภความโกรธความหลง นี่ละเปนตัวสําคัญ มันฝง
อยูภายในจิตใจของเรา แลวใหไดเอาธรรมะเฉพาะอยางยิ่งจิตตภาวนาไประงับดับจิต
ของเรา ประเภทที่มันคิดยิ่งเหยิงวุนวายตลอดเวลาใหสงบลงบาง จะเปนความดีงามใน
วันพระหนึ่ง ๆ ที่ผานมา ไมใหเสียไปเปลา ๆ ทั้ง ๆ ที่เราเกิดมากับโลกนี้ผานมาแลวกี่
วันพระ เดือนหนึ่งมีกี่วันพระ ปหนึ่งมีกี่วันพระ แลวคนหนึ่ง ๆ เกิดมาผานวันพระมา
แลวกี่ปกี่เดือน เคยสนใจกับวันพระไหม มีแตสนใจกับวันโยมวันฆราวาสวันยุง ยุงมา
ตลอด บางคนตั้งแตวันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไมเคยมีศาสนาเลยก็มี โอโห เหลือ
ประมาณ ถาวาหยาบก็หยาบเหลือประมาณ ถาวาเปนโรคก็โรค ไอ.ซี.ยู หมอดูไมได ยา
เขาไมถึง มันสมควรแลวเหรอพวกเราถาเปนประเภทนั้น 
 เราอยาใหเปนคนประเภทนั้นซิ ใหเปนประเภทที่เขาหาหมอก็ใหมีหวังไดหาย
โรคออกมา อยาเขาไปตายทิ้งเปลา ๆ ไปไหนก็ใหมีหวัง อยูในโลกน้ีก็ใหมีความชุมเย็น
ภายในจิตใจเพราะการสรางความดี ไปโลกหนาก็ใหมีความดีติดตัวไป เพราะเราสราง
ความดไีวแลวแตกาลหลัง คือตั้งแตคราวเปนมนุษยอยูนี้จะไมเสียที 
 นั่นละ ทานประกาศวันพระไวใหทานทั้งหลายไดทราบวา วันพระเปนวันสําคัญ
สําหรับประชาชนทั้งหลาย จะไดระลึกถึงความดีงามทั้งหลายและบําเพ็ญความดีงามเขา
สูตน อยาใหเสียวันเสียเวล่ําเวลาไปเปลา ๆ ทานเอาเพียงวาเดือนหนึ่งมีเพียง ๔ วันเทา
นั้น นอกนั้นปลอยใหประกอบหนาที่การงาน ว่ิงใตว่ิงเหนือเพื่อธาตุขันธ เพื่อสกนธกาย
เพื่อความเปนอยู เพื่อเอาชีวิตรอดไป วาอยางนั้นเถอะนะ นอกจากนั้นในวันพระก็ให
บําเพ็ญใหระลึกถึงคุณงามความดีเพื่ออาหารเขาสูใจ 
 อาหารของธาตุของขันธนั้น คือ ขาว น้ํา วัตถุตาง ๆ อาหารของใจ ไดแก ทาน 
ศีล ภาวนา เปนบุญเปนกุศลรวมเขามาสูใจของเรา นี้คืออาหารของใจ ใครมีอาหารของ
ใจนี้ ใจจะเปนผูมีความรมเย็นเปนสุข ไปเกิดก็เกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสม สมความ
มุงมาดปรารถนา นอกจากนั้นมีบุญมาก ๆ แลวก็ผานพนถึงนิพพาน ไมตองมายุงเหยิง
วุนวายในการเกิดการตายนี้อีกเลย นี่เพราะความดีเพราะอาหารของใจมีมาก ลวนเปน
อาหารดี ถาส่ิงที่ชั่วนี้ไมจัดวาเปนอาหาร แตเปนยาพิษเผาจิตใจของเรา นั้นไมใชของดี 
ขอใหพากันละเวนบาง อยางนอยก็บางละเวนไดมากเทาไรก็ยิ่งดี วันพระวันหนึ่ง ๆ 
อยาใหเสียเวล่ําเวลา วันพระไดผานไปเปลา ๆ วันประเสริฐผานไป เราเอาแตความโง 



เอาแตนรกอเวจีเผาหัวใจเราอยูทั้งวันทั้งคืนไมวาวันพระวันโยม มันถูกตองดีงามแลวเห
รอ 
 เราเปนมนุษยทั้งคน ฉลาดกวาสัตว ทําไมจึงโงกวาสัตว บทเวลาถึงบทเชนนี้เขา 
ใหเราถามเราอยางนั้น อยาใหคนอื่นไปถามนะ เดี๋ยวเกิดโมโหโทโส แทนที่จะแกกิเลส
กลับเพิ่มกิเลสขึ้น ถาเราถามเราแลวกิเลสจะหลุดลอยไป เราจะรูไดในตัวของเรา 
         เอาละ 


